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Merkkijonon poiminen syötteestä, fgrep

 Monessa ohjelmassa on etsi/find-toiminto

 Tätä vastaa Unixin fgrep eli grep -F komento

$ fgrep neiti yhdestoista.txt 
Kylli oli Saaren neiti, Saaren neiti, Saaren kukka. 
eip' on neiti mennytkänä; itse vasten vastaeli:

 Edellisellä käskyllä oli 2 osumaa

 TODO: 2005s tokan kalvon fgrep-optiot ja konkordanssi



Ongelma: fgrep-komennon rajoitteet

 n merkkiä pitkät merkkijonot

 Tuntemattoman merkkijonon poiminta: as ADJEKTIIVI as

 Sanojen taipuminen: käsi-käden-kättä

 Sanat, joissa on takavokaaleja

 Sanat, joiden alussa on kaksi konsonanttia

 Virkkeet, joissa on yli 5 sanaa

 ...



Ratkaisu: egrep eli grep -E

 egrep sallii säännöllisten lausekkeiden (regular 
expression, regexp) käytön

 Tietyillä merkeillä ja merkkiyhdistelmillä on jokin 
erikoismerkitys

 Näitä ovat mm. kysymysmerkki '?' ja asteriksi '*'

 Säännöllisiä lausekkeita ei tule sekoittaa komentotulkin 
jokerimerkkeihin (wildcards)

 Komennolla ei voi viitata rivinvaihtomerkkiin \n, 
sarkainmerkin voi kirjoittaa painamalla CTRL-v TAB



Säännölliset lausekkeet: mikä tahansa merkki

 Säännöllisessä lausekkeessa piste '.' tarkoittaa yhtä, mitä 
tahansa merkkiä

 (vrt. bash-komentotulkin '?')

$ tr ' ' '\n' < yhdestoista.txt  | egrep "i..i"
öitsilöissä,
impien
iloissa,
pitkin
Kaukomieli,

 Osajono, johon osuttiin, alleviivattu



Säännölliset lausekkeet: merkkijoukko

 Merkkijoukko koostuu hakasulkeiden sisään kirjoitetuista 
merkeistä

 Vrt. tr-komento ilman hakasulkeita ja komentotulkki

 Suomen vokaalit: [aeiouyäö]

 Komplementin saa kirjoittamalla [:n perään ^-merkin

 Ei-vokaalit: [^aeiouyäö]

 Jos hakasulku-merkit ovat merkkijoukon osa, niiden eteen 
pitää (köh-köh) kirjoittaa kenoviiva: [\[\]]



Merkkijoukko ja '-'

 [0-9] tarkoittaa mitä tahansa numeroa

 Jos halutaan viitata itse merkkiin, kirjoitetaan se egrep-
komennossa merkkijoukon ensimmäiseksi tai viimeiseksi 
merkikisi: [-foo] [bar-]

 Perlissä toimii myös tyypillinen kenoviivan laittaminen 
merkin eteen: [foo\-bar]



Määrän ilmaiseminen: optionaalisuus

 Yksittäisen merkin, merkkijoukon tai suluilla rajatun 
alueen voi merkitä valinnaiseksi laittamalla sen perään 
kysymysmerkin

 Merkkiin itseensä viitataan kirjoittamalla \?

 Melkein kielitieteellisiä esimerkkikomentoja:

egrep ”Amerii?kka”
egrep ”kaa?kku”
egrep ”märj?ät”
egrep ”ve[dr]?et”



Kleenen plus ja tähti

 Merkkiä/merkkijoukkoa/suluilla rajattua aluetta seuraava 
plus-merkki tarkoittaa, että edeltävä asia esiintyy 1:stä 
äärettömään kertaa

 Positiiviset kokonaisluvut (1): [0-9]+

 Tähti puolestaan tarkoittaa 0:sta äärettömään kertaa

 Positiiviset kokonaisluvut (2): [1-9][0-9]*

 Merkkeihin itseensä viitataan kenoviivan avulla: \* ja \+

 Aa+rgh?



Universaalikieli

 Universaalikieli == mikä tahansa merkkijono

 Vaatii vain 2 merkkiä: .*

 (Vrt. Komentotulkin *)

 Osuu myös 0-merkkiseen tyhjään merkkijonoon

 egrep ”ei .* eikä”



Tarkemman määrän rajaukset

 Tasan 5 merkkiä: ..... ↔ .{5}

 5-7 merkkiä: ......?.? ↔ .{5-7}

 5 merkkiä tai enemmäm: .....+ ↔ .{5,}



Säännölliset lausekkeet: osuminen koko riviin

 Komento egrep ”...” poimii rivit, joillaon vähintään 3 
merkkiä

 Optio -x edellyttää, että osuma on koko rivin mittainen

 Rivit, joilla on tasan 3 merkkiä:

$ tr ' ' '\n' < yhdestoista.txt  | egrep -x "..."
tuo
oli
yli
oli



Viittaukset rivin alkuun ja loppuun

 Säännöllisissä lausekkeissa lausekkeen aloittava ^-
merkki viittaa merkkijonon alkuun

 Ja vastaavasti $-merkki merkkijonon loppuun

 Yhdessä ne vastaavat -x optiota (eivät toimi fgrep:ssä)

egrep ”^[A-Z]”
egrep ”ss[aä]$”

egrep -x ”sana”
egrep ”^sana$”



fgrep ja egrep: kirjainkoon ignorointi

 -i optio ei tee eroa isojen ja pienten kirjainten välillä

 Komennolla uniq on samannimen vastaava optio

 Komennolla sort vastaava optio on -f

$ tr ' ' '\n' < yhdestoista.txt | fgrep -x "en"
en
$ tr ' ' '\n' < yhdestoista.txt | fgrep -xi "en" 
En
en



Ympäröivien rivien ottaminen mukaan

 Optio -Bn ottaa mukaan n osumaa edeltänyttä riviä

 Optio -An ottaa mukaan n osumaa seuraavaa riviä

$ tr -s ' ' '\n' < yhdestoista.txt | \
fgrep -B1 -A1 -x tuli
vaan
tuli
vähän
--
kaukoa
tuli
kosijat



Alkeellinen konkordanssi

$ tr -s ' ' '\n' < yhdestoista.txt | \
fgrep -B2 -A2 -x on | tr -s '\n-' ' \n'     
runo Vika on Ahtia sanoa, 
 Saarelainen, tuo on lieto Lemmin 
 poiallehen: eip' on mennyt Päivälähän 
 poiallehen: eip' on mennyt Kuutolahan 
 poiallehen: eip' on mennyt Tähtelähän 
 Inkereltä: eip' on neiti mennytkänä; 
 pänkerelle; siell' on nälkä, kaiken 
 nälkä." Tuop' on lieto Lemminkäinen, $

 Miksi välilyönnit rivien alussa ja kehote samalla rivillä?


